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Dátum konania :20.10.2008

Prítomní: Bieliková Elena Mgr., Blažičková Štefánia, Čellárová Magdaléna, Duffek Kornel,
Golubcová Mária, Krupa Vladimír PhDr., Obertová Jana Mgr., Valo Martin
Neprítomní:
Ospravedlnení: Blaho Ján Ing., Galová Margita Ing.
Hostia: Vitková Jana Ing.arch., vedúca RÚS
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh VZN o pamätihodnostiach mesta Piešťany - Ing.arch.Vitková
4. Rôzne
5. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie M. Valo privítal prítomných a otvoril rokovanie komisie.
K bodu 2
Kontrolu plnenia uznesení urobila tajomníčka komisie :
Uzn. č. 28/2008 – stanovisko komisie, v plnení MsR 09
Uzn. č. 29/2008 – stanovisko komisie, splnené
Uzn. č. 30/2008 – stanovisko komisie, splnené (štatút bol schválený na rokovaní MsZ dňa 09. 10. 08).
K bodu 3
Predseda komisie udelil slovo Ing.arch. Vitkovej, vedúcej referátu územnej správy, ktorá sa v úvode
poďakovala členom komisie za veľmi dobrú spoluprácu na príprave VZN. Pri dohľadávaní informácií
ocenila aj spoluprácu s Ing.arch. Mrňom a KPÚ. Návrh materiálu bol predložený na prerokovanie aj na
ďalšie komisie. Bližšie okomentovala jednotlivé prílohy, do ktorých zapracovala návrhy komisie až
na niektoré napr. budovú gymnázia na Štefánikovej ul., Vilu Alba (je v súbore 10 objektov záhradná
štvrť Floreát), Beethovenova ul. – rad domov (tieto sú rovnocenné s domami napr. na Winterovej ul.)
a nachádzajú sa už v pamiatkovej zóne ostatné ako je uvedené v prílohách.
PhDr. Krupa navrhol dopísať do zoznamu fontánu pred LD Slovan, ktorá nie je súčasťou KP. Keď
niektoré veci nedáme do zoznamu pamätihodností, je obava, či v budúcnosti tieto nebudú odstránené
definitívne. Ing.arch. Vitková k danému uviedla, že VZN neovplyvňuje postupy investorov
v Piešťanoch a nemá na to právny rozsah. PhDr. Krupa zároveň navrhol vypustiť z textu pod č. 34
(neexistujúci stav) : s predpokladom prístavby ďalšej zrkadlovo orientovanej hmoty. Ďalej členovia
komisie navrhli zaradiť do zoznamu budovu gymnázia na Štefánikovej ul., ktorá je najstaršou školou
v Piešťanoch, postavená v 2. tretine 19. storočia, klasicisteckého slohu (ako Kostol sv. Štefana)
a zapísať ju ako komplex fary s budovou gymnázia. Príloha č. 2 – zoznam hmotných hnuteľných
pamätihodností mesta – členovia komisie súhlasili s obsahom. Príloha č. 3 – zoznam nehmotných
pamätihodností mesta – členovia komisie navrhli do zoznamu doplniť kópiu Zoborskej listiny o prvej
písomnej zmienke o Piešťanoch z r. 1113, ktorá sa nachádza v zbierke Balneologického múzea
v Piešťanoch.
Ing. arch. Vitková na záver dodala, že evidencia pamätihodností bude obsahovať fotodokumentáciu
digitálne spracovanú, evidenciu vlastníkov a ich vyznačenie na mape mesta.
Predseda komisie poďakoval Ing.arch. Vitkovej za prezentáciu materiálu.
K bodu 4
- K. Duffek : v roku 2009 uplynie 120. výročie od podpísania zmluvy Alexandra Wintera
o generálnom nájme piešťanských kúpeľov, zároveň 100.výročie jeho úmrtia a pri tejto
príležitosti navrhuje na budovu Sandor Pavillon, ktorá je po ňom pomenovaná umiestniť
pamätník s bustou, reliéf a pod.. Odhalenie navrhuje v predvečer otvorenia letnej kúpeľnej
sezóny v r. 2009.
- M. Valo : 29. 10. sa v KSC Fontána uskutoční slávnostný program pri príležitosti 50. výročia
vzniku MsKS – pozvánky budú zaslané.
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Mgr. Bieliková : v meste nie zriademé miesto, kde by boli uverejnené naše partnerské mestá (s
erbami) napr. ako na námestí v Ustroni.
M. Valo : mesto nemá spracovaný grafický manuál.
Mgr. Obertová : celoslovenská premiéra opery Krútňava v naštudovaní Opery Banská
Bystrica dňa 18. 10. v Dome umenia bola poctou pre mesto, zvlášť, že sa konala v roku osláv
100. výročia narodenia E. Suchoňa.
Mgr. Bieliková : požiadala o informáciu ohľadne zapísania MUDr. Jarolíma Vavru do
zoznamu osobností a pod. Predseda komisie odporučil Mgr. Bielikovej aby sa so svojou
žiadosťou obrátila na Mestskú knižnicu, ktorá v minulosti vydala bibliografiu osobností mesta
Piešťany.

K bodu 5
Uznesenia:
Číslo
31/2008

Bod
prg.
3

32/2008

4

33/2008

4

Adresát

Znenie
KKaN po prerokovaní :
A/ odporúča návrh prílohy č. 1 VZN - nehnuteľné
pamätihodnosti mesta Piešťany schváliť s pripomienkami :
č. 34 v texte vypustiť s predpokladom prístavby ďalšej
zrkadlovo orientovanej hmoty a zaradiť do zoznamu
komplex fary s budovou gymnázia na Štefánikovej ul.
(klasicistický sloh, 2. tretina 19. storočia, najstaršia škola v
Piešťanoch).
B/ odporúča návrh prílohy č. 2 VZN – hnuteľné
pamätihodnosti mesta Piešťany schváliť.
C/ odporúča návrh prílohy č. 3 VZN – nehmotné
pamätihodnosti mesta Piešťany schváliť s pripomienkami :
doplniť zoznam o kópiu Zoborskej listiny – prvá písomná
zmienka o Piešťanoch z r. 1113, ktorá sa nachádza v zbierke
Balneologického múzea v Piešťanoch.
D/ odporúča návrh VZN o pamätihodnostiach mesta
Piešťany schváliť s pripomienkami KKaN.
KKaN odporúča prednostke MsÚ spracovať grafický
manuál používania erbu a symbolov mesta Piešťany
(veľkosť, typ písma, CMIK).
KKaN odporúča pri príležitosti 100. výročia úmrtia
Alexandra Wintera a 120. výročia podpísania zmluvy o
generálnom prenájme piešťanských kúpeľov pripraviť súťaž
návrhu pamätníka A. Winterovi s predpokladom
umiestnenia na objekte hotela Sandor Pavillon a jeho
odhalenia v predvečer otvorenia letnej kúpeľnej sezóny
2009.

RÚS, MsR,
MsZ

Prednostka
MsÚ
Prednostka
MsÚ

Predseda komisie poďakoval za účasť a zasadnutie komisie ukončil.
POZN.:
Zapísala : M. Golubcová, tajomníčka komisie
V Piešťanoch dňa : 20. 10. 2008
Schválil : Martin Valo, predseda KKaN
Prílohy:

Rozdeľovník : primátor mesta, zástupca
primátora, prednostka MsÚ, komisia, OP
RÚS

Termín

